
22 Dunakeszi Polgár

Dér Győző és felesége

Évgyűrűk – Dér Győző
szobrász életmű kiállítása

   -

J   

 1960  

   

   

J  

  -

J.   -

   -

   

 -

  -

.   -

   c

 J 

.

D
ér Győző városunk 
közéletének becses, 
példaadó személyi-
sége. Markáns, fér-

fias, szűkszavú, kiegyensúlyo-
zott ember. A zaj, a hírkeltés 
nem jellemzője. Az értékterem-
tés számára parancs. Jó a társa-
ságában lenni. A tárlaton közel 
öt évtized alkotó munkájáról 
kapunk átfogó képet. A lenyű-
göző gazdagságú kiállítás még-
is reprezentatívnak nevezhető, 
hiszen számos munkája külföl-
di és hazai barátok, megrende-
lők tulajdonába került.

Dér Győző valósághű alkotó. 
Munkái a mesterség tiszteleté-
ről vallanak. Elvont megfogal-

mazásai is közérthetőek. Egész 
pályáját az alkotókedv és mun-
kabírás jellemzi. 90. életévéhez 
haladva is erős tempót diktál 
magának. Szellemileg, lelkileg, 
fizikailag is lendületes. Művei-
vel, példájával jobbátevésre int 
bennünket. Teljesítményében 
nem csupán az örökölt gének, 
hanem a sport is nagy szerepet 
játszott: birkózó súlycsoportjá-
ban hatszoros magyar bajnok 
és a hazai válogatottba is meg-
hívást kapott.

 Sokféle anyaggal dolgozik: 
fát farag, fest, rézlemezt dom-
borít, csontból, üvegből, bőr-
ből is alkotás születik általa. 
Az anyagot és technikát álma-

ihoz igazítja. Hogy micsoda te-
hetséggel áldotta meg őt az ég 
és föld Ura – a képzőművésze-
ti alkotásokon túl – bizonyítják 
nyomtatásban megjelent ver-
sei, prózai írásai.

Dér Győző alkotásainak 
egyik ihlető forrása a magyar 
történelem. Mindig is izgatta 
a kérdés, hogyan formálódott 
a magyarság sorsa. Már az in-
dulása idején, az 1972-ben ké-
szített Busójárás vall erről. A 
mozgalmas, sok alakos, min-
den részletében pontosan ki-
dolgozott mű a török elleni 
küzdelmeket idézi. Több mun-
káján megjelenik az emberi-
ség egyik legnagyobb szerve-
zési teljesítménye, a honfogla-
lás. Művei sorában nagy hang-
súlyt kap elődeink találmányai 
közül a visszaforduló íjászat. A 
lovával szinte egybenőtt har-
cos megformálása – remekmű. 
Mesterművei közül is kiemel-
kedik az expresszív, drámai ha-
tású Nándorfehérvári diadal. A 
nagy, történelmet alakító tet-
tek mellett a számára mérv-
adó emberek arcmását is elké-
szítette. Ezekben az alkotások-
ban remek rajztudása, jó meg-
figyelőképessége jut érvényre. 
A portrék etikai tisztaságot, 
tartást sugallnak. Kiemelkedik 

közülük Dér Márton méltósá-
got sugárzó portréja és a ne-
künk irányt mutató Kisida Elek 
professzor arcmása.    

Dér Győző művészeté-
ben különösen fontos szere-
pet kap a ló. Ahogy ő is vallja: 
valamennyiünkben él valami 
nosztalgia a ló iránt. Évezrede-
ken át jóban és rosszban, élet-
ben és halálban, békében és há-
borúban, mulatságban- mun-
kában társunk volt a ló. A mes-
ter itt bemutatott munkáiban 
vall a lovakhoz fűződő benső-
séges kapcsolatáról.

Bár nem a ma nyíló tárlat tár-
gya, viszont az életmű részét ké-
pezik Dér Győző köztéri alko-
tásai. 1996 őszén a város egyik 
központi helyén, a 2. számú főút 
mellett az ő elképzelése alap-
ján jött létre a millecentenáriu-
mi emlékhely. Az itt felavatott 
kompozíció egyik eleme a mér-
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Lovaggá avatott festőművész
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A 
Falvak Kultúrájáért 
Alapítvány, a buda-
pesti Stefánia Palo-
ta Honvéd Kulturá-

lis Központjában rendezett ün-
nepi gála során XXIII. alkalom-
mal díjazta a Magyar Kultúra 
Lovagja cím adományozásával 
azokat a művészeket, irodal-
mi és közéleti személyisége-
ket, akik hosszú ideje kimagas-
ló szinten cselekszenek telepü-
lésük és a határon túli magyar 
kultúra gyarapításáért.  A Kul-
túra Lovagjainak avatása az idei 
esztendőben is a Magyar Kultú-
ra Napja Gála keretében zajlott. 
Ennek alkalmával a Magyar 
Kultúra Lovagja címmel ismer-
ték el Tuzson-Berczeli Péter, 
Magyar Arany Érdemkereszttel 
kitüntetett festőművészt, a du-
nakeszi DunArt Képzőművé-
szeti Egyesület tagját.

Kérdésünkre Peti Sándor, 
a DunaArt elnöke elmondta, 
hogy a kitüntető címre az álta-
la képviselt civil szervezet, a je-
lölt tudtán kívül több mint négy 
éven át pályázott, amely az idei 
esztendőben sikerrel járt. Kü-
lönös öröm számukra, hogy 
Tuzson-Berczeli Péter szemé-
lyén keresztül Dunakeszi város 
egy újabb jelentős sikert tudhat 
magáénak, amelyhez a DunArt 
is hozzájárulhatott. 

Az idei kiírásra Európa és 
Ázsia több országából, kis te-
lepülések és nagyvárosok ci-
vil szervezetei és önkormány-
zatok, a kultúra szinte minden 
ágából 198 személy elismerésére 
tettek javaslatot. A Kultúra Lo-

vagrendje 13 országból felkért 
275 tagja a jelölések értékelé-
sét követően tette meg ajánlása-
it a Kuratórium számára. Az így 
kialakított 50 fős indítványt az 
alapítvány Tanácsadó Testülete 
bírálta el. A döntéshozók a Ma-
gyar Kultúra Lovagja cím oda-
ítélése során az idei évben első 
alkalommal dunakeszi alkotót 
is elismerésben részesítettek, in-
doklásuk értelmében:

„Tuzson-Berczeli Péter (Du-
nakeszi) festőművész harminc-
öt éves alkotói munkásságával 
és művészeti-közéleti tevékeny-
ségével jelentős mértékben hoz-
zájárult Pest megye és Duna-
keszi kulturális értékeinek gaz-
dagításához, a kortárs magyar 
festészet gyarapításához. Két-
százötven kiállítása, országos 
művészeti szervezetek tagsága, 
festészeti szakértői tevékenysé-
ge, valamint különböző díjak és 
a Magyar Arany Érdemkereszt 
kitüntetése jelzi a marosvásár-
helyi születésű művész aktivitá-
sát, együttműködő képességét. 
1991-től alkotásai adományo-
zásával a beteg gyermekek, ár-
vízkárosultak, hajléktalanok, a 
kultúrát és a sportot segítő jóté-
konysági programok támogató-
ja. A Magyar Művészeti Akadé-
mia köztestületi tagjainak sorá-
ba fogadta.”

Megkeresésünkre Tuzson-
Berczeli Péter elmondta, hogy 
a meglepettségen túl különösen 
értékes számára ez az elismerés, 
hiszen az egyéni sikereken túl-
mutat. Egyrészt a civil kezde-
ményezés okán, másrészt mivel 

elsősorban a közösségért vállalt 
szakmai-helyi értékgyarapító, 
több évtizedes munkát ismer-
ték el. Öröm számára Dunake-
szi jó hírének terjesztése és ér-
tékeinek gazdagítása, ami mel-
lett - szerény lehetőségein be-
lül nem csak országosan, de itt 
helyben is -, természetes módon 
támogat alkotásainak felajánlá-
sával közösségi célokat. Legyen 
szó közintézmény dekorálásá-
ról, jótékonysági bál támoga-
tásáról, helytörténeti vetélkedő 
vagy helyi ifjúsági zenei verseny 
díjfelajánlásról, de nem utol-
só sorban a DunArt Egyesület 
működésének segítéséről.

Az eddig elismertek öt föld-
rész 26 országából kerültek ki, 
többek között hazánkból olyan 
jeles személyiségek, mint: Dr. 
Papp Lajos emeritus professzor, 
Jókai Anna író, dr. Andrásfalvy 
Bertalan egyetemi tanár, Sütő 
András író, Mága Zoltán he-
gedűművész, Szvorák Katalin 
népdalénekes, Böjte Csaba fe-
rences szerzetes vagy a közel-
múltban elhunyt Kányádi Sán-
dor költő. 

A Kultúra Lovagjainak avatá-
sa a Magyar Kultúra Napja Gálá-
nak országosan jegyzett hagyo-
mánya. Az idei jeles eseményre, 
a Magyar Kultúra Lovagja cím-
ben részesült dunakeszi művészt 
családja mellett elkísérte Cso-
ma Attila, a Dunakeszi Önkor-
mányzat képviselő- testületének 
tagja, és Peti Sándor a javaslat-
tevő DunArt Képzőművészeti 
Egyesület elnöke.

(B. Smári)

téktartó talapzatra helyezett, 
nyugalmat, erőt sugárzó süttői 
mészkőtömb, amelyre a hét ma-
gyar honfoglaló törzs neve ke-
rült. Az emlékmű együttes má-
sik eleme - ősi szimbólum meg-
formálása – Dér Győző ihletett, 
precíz kopjafa alkotása. A mes-
ter a kopjafát a csúcsára faragott 
Szent Koronával, sajátos magyar 
létünk jelképével, szakrális jel-
lé alakította. Dér Győző másik 
megvalósult térszobrászati ter-
vén Dunakeszi történetét fa-
ragta meg. A több mint öt mé-
ter magas, településünk védő-

szentjét is megjelenítő kompozí-
ció a főtérre került. A mű sokak 
által látogatott helyen „mesélt” 
múltunkról. Néhány év múl-
va megváltozott a tér funkciója 
és a szobor sorsa méltatlan for-
dulatot vett: a térről eltávolítot-
ták és a gondatlan tárolás miatt 
részben elpusztult.  Dér Győző 
keserűen, de felindultság nélkül 
tudomásul vette a veszteséget, 
azonban alkotó ereje nem ren-
dült meg. A benne rejlő lehető-
ségek kibontakoztatására, újabb 
művek létrehozására összponto-
sította figyelmét. Ma is az alko-
tás öröme hajtja előre. Mindany-
nyiunk örömére. 

A megnyitót követően az al-
kotót hűséges, odaadó társa, fe-
lesége és barátai köszöntötték.
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